
На виконання вимог статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

повідомляю. 

 

Я був обраним депутатом Миргородської міської ради від політичної партії «Слуга 

Народу». У міській раді є членом фракції «Слуга Народу» та членом постійної комісії 

з питань земельних ресурсів, охорони довкілля. За звітний період я взяв участь у всіх 

пленарних засіданнях 12-ти сесій міської ради 8 скликання. Брав активну участь у 

всіх засіданнях постійної депутатської комісії. 

 

Як член комісії з питань земельних ресурсів, охорони довкілля завжди відстоював 

принципи рівності прав всіх громадян в питаннях виділення землі, оренди та продажу 

земельних ділянок. Разом з колегами постійно виїжджав на огляд проблемних 

ділянок, активно долучався до обговорення спірних питань. Твердо відстоюю на 

комісії принципи єдиної системи та єдиних правил по прийняттю рішень. Намагаюся 

не допустити прийняття будь-яких рішень по принципу ручного режиму, тобто 

«подобається - не подобається».  

 

У своїй роботі переймаюся питаннями охорони довкілля, збереженням природніх 

ресурсів та покращенням екологічного стану нашої громади. Мною особисто 

підготовлений проєкт рішення про створення робочої групи для дослідження стану 

водних об’єктів Миргородської міської територіальної громади та поданий 

депутатський запит щодо включення даного рішення до переліку питань чергової 

сесії міської ради. 

 

За рік роботи мною, як і рештою членів нашої фракції, були підтримані ключові 

рішення, що сприяли нормальному функціюванню та розвитку нашої громади. А 

саме: 

 

1. Про реорганізацію Біликівської, Вовнянської, Гаркушинської, Дібрівської, 

Зубівської, Кибинської, Петрівцівської, Слобідської, Хомутецької, Шахворостівської, 

Ярмаківської сільських рад шляхом приєднання до Миргородської міської ради. 

 

2. Про прийняття у власність Миргородської міської територіальної громади КНП 

"Миргородська ЦРЛ" Миргородської районної ради. 

 

3. Прийняття першого бюджету Миргородської міської територіальної громади. За 

яким в цьому році, крім іншого, було заплановано виділити: 815,6 тис. грн на підвіз 

учнів до центральних шкіл міста та дітей із сільської місцевості; 74,0 тис. грн. для 

відзначення обдарованих дітей; 2 029,5 тис. грн для безкоштовного харчування 

вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів батьки яких приймали участь в АТО, ОСС.; 1 150,0 тис. грн. на забезпечення 

окремих верст населення лікарськими засобами; 32 278,1 тис. грн. на фінансування 



робіт, пов’язаних з ремонтом, реконструкцією та утриманням інфраструктури доріг 

та тротуарів 

4. Про затвердження ставок орендної плати за використання земель комунальної 

власності Миргородської територіальної громади, що дало змогу збільшити 

надходження до бюджету Миргородської міської територіальної громади.  

 

Важливою для мене є комунікація з виборцями. На превеликий жаль, пандемія 

коронавірусної інфекції не дала змоги проводити повноцінні зустрічі та прийоми. 

Більшість звернень приймалися мною в дистанційному режимі за допомогою 

телефону та інтернету. Більшість питання від жителів громади були консультативні 

та були вирішені мною особисто. 

 

 

            Депутат  

            Миргородської міської ради                                             Євген ОШЕКА 
 


